
6 So 17:00 Těmice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dary 

Ducha svatého, s prosbou k Panně Marii pro živou rodinu 

Cigošovu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za  + rodiče Štefana a Anežku Grochalových a živou 

rodinu

9 Út

Svátek Posvěcení 

lateránské 

baziliky

18:00 Bzenec Za + manžela, dvoje + rodiče a dar zdraví

10 St Sv. Lva Velikého 8:00 Těmice

Za bratra Jiřího a tatínka Štěpána Janouška, dar zdraví 

ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za duše v 

očistci

11 Čt
Sv. Martina 

Tourského
17:00 Domanín Na úmysl dárce

12 Pá Sv. Josafata 18:00 Bzenec
Za + rodiče a sestry, ochranu Ducha Svatého a živou 

rodinu

13 So
Sv. Anežky 

České
17:00 Těmice

Na poděkování za 80 let života, dar zdraví, dvoje + rodiče, 

+ bratry, + sestru a jejího manžela s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

8:00 Domanín Za + Ivo Gistra, + rodiče a celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

POŘAD BOHOSLUŽEB 7. 11. - 14. 11. 2021
farnost Bzenec a Domanín

7 Ne
32. neděle v 

mezidobí   

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo - v Bzenci:  6.103 Kč.

V Domaníně 8.138 Kč; v Těmicích: 1.052 Kč. Celkem 9.190 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664,

P. Mgr. Martin Rumíšek

Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Heda Mlčůchová a Marie Řeháková

V neděli 14.11. bude sbírka určená na Charitu.

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při 

hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde 

jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a 

osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, 

přímluvy. Žalmisté a zpěváci doprovázející mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

FARNOST MILOTICE zve na výpravu autobusem do Ostravy na evangelizační koncert Godzone 

Tour v sobotu 20. listopadu. Koncert je určen pro všechny mladé věkem nebo aspoň duchem a bude 

možné zažít svědectví mladých lidí o víře skrze hudbu, tanec i vlastní zkušenosti. Vstup na koncert je 

zdarma, předběžná cena za autobus 500,- Kč. 

14 Ne

33. neděle v 

mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v 

Domaníně  

Děkuji paní Hornikové, Juříkové, Tuhé, a panu Žůrkovi, Juráskovi a Obržálkovi za to, že se nebáli 

stát se moderátory nově vzniklých synodálních pracovních skupinek. Spolu s koordinátorem panem 

Zábranským a se mnou se sejdeme na 1. pracovní schůzce ve středu dne 10. 11. v 17:00h v učebně na 

faře ve Bzenci. 




